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Iktat6szam: HNT-0ffi59 / M / 2018.

DdntEs
hiriletmdny ndlkiili tdrgyaldsos eli drdsrdl

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 103. $ (4) bekezdEse alapjSn meg6llapitia, hogy a
Szombathely Megyei Varos Onkor mfunyzata, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Afanlatk6r6) iital ,,lnternet alapi udrosi hil6zat iizemeltetAse adllalkozdsi szerzSdds keret6ben"
tdrgyban inditott

hhdetmtny n4lkiili tdwaldsos eliLrds i ogalaoi a megalapozott.
IndokoI6s

Az Aj6nlatk6r5 2018. m6rcius 5. napj6n a Kbt. 1.03. $ (1) bekezd4se alapi6n t6jekoztatta a
Klzbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S @ bekezd4sdnek c) pontia alapjdn hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st ind It ,,lnternet alapi ztirosi

hdl6zat riremeltetise zthllalkozdsi szerz6dis

keretAben" tdrgyban.

Az Ai6nlatk6r6 hidnyp6tl6s keretdben a Kbt. 103. $ (1) bekezd6s6nek

megfelel6en
t6jbkoztatta a K6zbeszerzlsi Hat6srigot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
etj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6slglt igazol6 dokumentumokat.

Az aianlattetelre felk6rni klv6nt Isis-Com Kft. kizdr6lagossdgi nyilatkozatot tett

az

Aidnlatk6r6 fel6 arra vonatkoz6an, hogy a beszerezni kiv6nt szolg6ltat6s tekintet6ben a
szolgdltatdssal 6rintett h616zat kiz6r6iagos tulajdonosa, illetve haszn6lati 6s feliigyeleti
jogosultja az Isis-Com Kft.
Az af6nlatt6telre (elhivott Isis-com Kft. nem kdtelezett a h6.15zat 6tad6s6ra, rendelkez6sre
bocs6t6sdra.

Aj6n1atk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s mfszaki-technikai saj6toss6gok, valamint
kiz6r6lagos jogok miatt kizdr6lag egy meghat6r ozott gazdas6gi szetepl6vel, az
ajdnlatt6telre felhivott Isis-Com Kft.-vel kdthet6 meg.
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocsAtott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Ajinlatk€r6 rflsz6re neur l€tezik mis, reilis alternativa beszerz6si ig€ny€nek
kiel6git6s6re, valarnint, hogy a verseny hiinya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
Aj6nlatk€r6 a ktzbeszerzds t6rgyrit a versenyt indokolatlanul sz(kit6 m6don hatdrozta
meg.
AKdzbeszerzAsi Hat6sSg Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiks€ges vizsg6latokat elv6gezte,
a vizsg6lata sordn megSllapftotta, hogy a hirdetm€ny n€lkiili tdrgyaldsos elj6rds
jogalapj6nak megalapozotts6ga megAllapfthat6.

Jelen ddnt€st a Klzbeszerz0si Hat6s6g Elniike
kdzz€teszi a 103. S (4) bekezd€s6nek megfelel6en.

a Kbzbeszerzlsi Hat6sdg honlapj6n

Budapes! 2018. mdrcius 19.
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